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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 martie 2014 
 
 

În ziua de 4 martie 2014 din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 22 de deputaţi, domnul deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL) a fost 

înlocuit de domnul deputat Mihai Voicu (G.P. al PNL), domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu 

(G.P. al PSD) a fost înlocuit, timp de o 1 oră, de domnul deputat Daniel Suciu (G.P. al PSD), 

iar domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Markó 

Attila (G.P. al UDMR); în zilele de 5 şi 6 martie 2014 din numărul total de 22 de membri, la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, absenţi au fost: domnul deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR) şi doamna deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD). 

În ziua de 4 martie a.c. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a 

desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru cultură şi media a Senatului. Lucrările 

Comisiilor reunite au fost conduse de domnul senator Georgică Severin, preşedintele Comisiei 

pentru cultură şi media a Senatului. Membrii Comisiilor au adoptat, cu majoritate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Audierea domnului deputat Kelemen Hunor – candidatul desemnat de Primul Ministru 

pentru funcţia de ministru al Culturii. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Domnul 

deputat Kelemen Hunor a făcut o prezentare sintetică a propriului CV, precum şi a obiectivelor 

pe care le are în vedere în cadrul mandatului său, în calitate de ministru al Culturii. Domnia sa 

a subliniat faptul că se pot trasa câteva linii principale:  

- restaurarea şi protejarea monumentelor istorice, a patrimoniul construit, şi preocuparea 

continuă pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 

mobil, pe de o parte şi a patrimoniului imaterial, cuprinzând moştenirea tradiţională, 

caracteristică diferitelor zone geografice din ţară, pe de altă parte. 
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- revigorarea revistelor culturale şi a vieţii culturale în general, susţinerea unui 

management cultural performant, din care amestecul politicului să fie înlăturat ; 

- finalizarea până la sfârşitul anului a lucrărilor de remodelare, consolidare şi 

reamenajare modernizare  a Teatrului Naţional Bucureşti „Ion Luca Caragiale”; 

- începerea lucrărilor de restaurare la clădirea Muzeului Tăranului Român, monument 

istoric şi de arhitectură; 

- rezolvarea problemelor existente la Opera Română; 

- organizarea Festivalului Internaţional George Enescu; 

- realizarea Muzeului Kalinderu; 

- elaborarea unor modificări de ordin legislativ în domeniul drepturilor de autor şi 

drepturilor conexe, al cinematografiei, şi, nu în ultimul rând, elaborarea codului patrimoniului 

cultural. Domnul deputat Kelemen Hunor a subliniat faptul că este absolut necesară o 

rectificare bugetară, prin care să se suplimenteze subvenţia pentru  mai multe capitole, mai ales 

pentru restaurarea de monumente istorice. Membrii Comisiilor au formulat întrebări ce au 

acoperit o problematică diversă: de la o posibilă comasare a Muzeului Naţional al Ţăranului 

Român cu Muzeul Naţional al Satului „Grigore Gusti”, la exploatarea de la Roşia Montană, de 

la problema restructurării RADEF, la necesitatea existenţei sălilor de cinematograf - cel puţin o 

sală de cinematograf în fiecare municipiu şi reşedinţă de judeţ - de la problema contestării 

avizului pentru o construcţie uriaşă în spatele Palatului Ştirbei de pe calea Victoriei, monument 

istoric retrocedat,  la problema personalului insuficient de la Biblioteca Naţională. La dezbateri 

au luat cuvântul: domnul preşedinte Florin Alexandru Alexe,  domnul vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici, domnul secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul deputat Gigel Sorinel Ştirbu, 

doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Dan-Cristian Popescu, domnul deputat Mihai-

Răzvan Sturzu, domnul deputat Theodor Paleologu şi domnii senatori Georgică Severin, Emil 

Marius Paşcan, Sorin Ştefan Roşca Stănescu, precum şi doamna senator Gabriela Firea. Prin 

răspunsurile oferite domnul deputat Kelemen Hunor a întrunit aprecieri unanime din partea 

parlamentarilor, iar la finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate 

de voturi, să avizeze favorabil candidatura domnului Kelemen Hunor la funcţia de ministru al 

Culturii - 19 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
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Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Validarea noii componenţe a Biroului Comisiei, ca urmare a demisiilor domnilor 

deputaţi Florin - Alexandru Alexe, din funcţia de preşedinte al Comisiei, şi respectiv a 

domnului Costel Alexe, din funcţia de secretar. Din partea Grupului Parlamentar PNL au fost 

nominalizaţi în Biroul Comisiei: domnul deputat Gigel Sorinel Ştirbu, pentru funcţia de 

preşedinte şi domnul deputat Florin – Alexandru Alexe, pentru funcţia de funcţia de secretar. 

Membrii Comisiei au votat cu unanimitate de voturi aceste modificări. În urma votului 

exprimat, noua componenţă a Biroului Comisiei este următoarea: 

Preşedinte – domnul deputat  Gigel - Sorinel Ştirbu;  

Vicepreşedinte – domnul deputat Mădălin – Ştefan Voicu; 

Vicepreşedinte – domnul deputat Slavomir Gvozdenovici ; 

Secretar– domnul deputat Florin – Costin Pâslaru; 

Secretar – domnul deputat Florin – Alexandru Alexe. 

2. Propunere legislativă privind modificarea art. 40 din Legea nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice (P. l. - x 232/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Parlamentarii au analizat conţinutul acestei iniţiative legislative precum şi avizele 

primite la Comisie. Propunerea legislativă urmăreşte instituirea unor prevederi  prin care se 

doreşte sprijinirea proprietarilor de monumente, persoane fizice sau juridice, care fac pe 

cheltuială proprie, integral sau parţial, lucrări de restaurare şi punere în valoare a imobilelor , 

finanţate prin credite ipotecare, prin plata dobânzilor aferente creditelor ipotecare de către 

Ministerul Culturii, sau după caz de către autorităţile locale, în funcţie de clasificarea 

respectivului imobil. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, 

domnul secretar Florin Alexandru Alexe, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, 

domnul secretar Florin-Costin Pâslaru, şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia. (P. l. - x 485/11.11.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Propunerea legislativă îşi propune abrogarea  articolului 17 din OUG 39/ 2005 privind 

cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
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obiectul de reglementare fiind reducerea cuantumului de 19 % din veniturile, provenind din 

publicitate, ale Societăţii Române de Televiziune, care se virează Centrului Naţional al 

Cinematografiei. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul secretar 

Florin Alexandru Alexe. Membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterea la următoarea 

şedinţă. 

4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 

privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii. (P.L. - x 

373/14.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Având în vedere intenţiile de 

modificare a conţinutului acestui proiect de lege, exprimate  de domnul Kelemen Hunor în 

calitate de viitor ministru al Culturii, la propunerea domnului preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne finalizarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege.   

 

  
PREŞEDINTE, 

 
 Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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